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Svar på interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om
Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landsting
Stig Nyman har frågat mig följande:
Vilka slutsatser drar du för vårt landsting med anledning av SYLF:s
allvarliga kritik?
Vilka åtgärder är lämpliga att vidta, först i det korta perspektivet och sedan i
ett längre för att förverkliga visionerna i landstingets Personalpolicy?
Vid vilken tidpunkt kommer SYLF och Moderna Läkare att med fog kunna
ändra rubriken till den motsatta, nämligen: Sök AT i Stockholm!

Som svar vill jag anföra följande:
Den kritik som SYLF har framfört är allvarlig och måste följas upp. Det är
givetvis inte acceptabelt att man under AT-tjänstgöringen upplever att man
inte tas om hand på ett bra sätt så man kan tillgodogöra sig utbildningen
tillräckligt. En dialog mellan Stockholms läkarförening, SYLF och
arbetsgivaren har inletts under 2004. Man har tillsammans med
arbetsgivaren gått igenom den kritik som kommit fram inom AT- läkarleden.
Diskussionsklimatet mellan arbetsgivare och fackliga företrädare har varit
öppet och konstruktiva förslag till lösningar är under utarbetande.
Problematiken runt handledning av AT- läkare är en fråga som måste
hanteras i dialog med den uppbyggda organisation på sjukhusen som finns
avseende AT-periodens innehåll. De som ansvarar för utbildningen ska
givetvis också få en återkoppling från den dialog som förts mellan
arbetsgivare och fackliga företrädare om den kritik som framförts. Kritiken
riktas i många fall mot specifika kollegor och måste därför vara sakligt
underbyggd så enskilda personer inte kommer till skada.
Utbildningen är viktig för både den enskilde läkaren och givetvis för
sjukvården också. Det är mycket angeläget att AT-tjänstgöringen håller en
bra kvalité för att säkerställa långsiktig personal- och kompetensförsörjning
och utvecklingen av sjukvården. Men det finns redan idag många ATtjänster som är av god kvalité och med bra handledare. Där det inte fungerar
kommer vi att ta tag i situationen och arbeta med frågan. Så Sylf kan redan
idag rekommendera sina medlemmar att söka AT-tjänst i Stockholms läns
landsting.
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Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lars Dahlberg
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